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जॉजजला गोल गोल फफिणािी
पाण्याची चक्की पाहायला िूप आवड.े
त्या पाणचक्कीमळेु माणसािंिा-
जिाविािंिा प्यायचे पाणी लमळायच,े
शतेािंिा लशिंपण घालता यायच,े मक्याचे
पपक पपकवता यायच.े गिगि
फफिणाऱ्या चक्कीच्या चाकाचा आवाज
जॉजजला िूप आवडायचा.



१८६७ साल होते. िेवाडामध्ये जॉजज
वॉलशिंग्टि गेल फेरिस ज्यनुिअि एका
मळ्यात िाहत होता. तो घोडसे्वािी
किायचा.

नतथे तो लहाि-सहाि कामे
किायचा. बाजूला असलेली पाणचक्की
फफित असायची.



कासजि िदीवि बसवलेली पाणचक्की
वर्ाजचे बािा महहिे चालचू असायची.
पाणचक्कीचे फफिणािे चाक पाहतच जॉजज
लहािाचा मोठा झाला.



वयाच्या चौदाव्या वर्ी लशक्षणासाठी
जॉजजला घि सोडावे लागले. कॉलेजमध्ये
त्यािे इिंजजनिअिीिंगची पदवी घेतली. तो
आता पलू, कालव,े धिणे, िस्ते हयािंच्या
बािंधकामाचे आिािडे बिवण्याचे काम
करू लागला.



जॉजज पपट्सबगज, पेजससल्वेनिया
हया शहिात िाहायला आला. नतथे
त्याला त्याच्या आवडीचे आलगेुिी
िदीविील पलुाच्या बािंधकामाचे काम
लमळाले.

कामगाि जेव्हा “जॉजजच्या”
पलुाचे बािंधकाम कित होते तेव्हा
देििेि किण्यासाठी कधीकधी तो
सेलला, आपल्या लाडक्या कुत्र्याला
सोबत घेऊि येई.



१८८६ साली जॉजजिे मागाजिेटशी लग्ि
केले. त्यािे स्वत:चा व्यवसाय सरुु
किण्याचा निणजय घेतला आखण “जी.
डब्ल.ू जी. फेरिस आखण किं पिी” सरुु
केली. “आता काहीतिी हटके काम किता
येईल.” जॉजज म्हणाला. मागाजिेटिचा
त्याला पाहठिंबा होताच. आखण सेलिेही
भुिंकूि आपली सहमती दशजवली.



१८९२ साल होतिं. पढुच्याच वर्ी म्हणजे
१८९३ मध्ये लशकागोत जगातील सवाजत मोठी
जत्रा भिणाि होती. त्यासाठी इिंजजिीअसजची
इच्छा होती की आपण फ्राससमधल्या
आयफेल टॉविसाििे काहीतिी भव्यहदव्य
आखण लक्षणीय असे काहीतिी तयाि किाव.े
त्याबद्दल वतजमािपत्रात छापिू आलेले
मागाजिेटच्या िजिेस पडले. “जॉजज, हे बघ,
नतथे आव्हािात्मक स्पधाज आहे. मला वाटतिं
तू हयात सहभागी व्हाविंस” ती म्हणाली.



मागजिेटिे जॉजजच्या सामािाची
बािंधाबािंध केली. इति इिंजजनिअसजसोबत
काम किण्यासाठी त्यािे लशकागोला
जाण्यासाठी टे्रि पकडली.

डॅनियल बिजहम हे त्या भव्य जत्रचे्या
इमाितीिंचे प्रमिु होत.े नतथल्या प्रत्येकाला
भलामोठा टॉवि बािंधावासा वाटत होता.
आपल्याला इथे दसुिे पॅरिस उभे किायचे
िाही हयावि ते ठाम होते. जॉजज मात्र
शािंतपणे एका कोपऱ्यात कागदावि कसलीतिी
चचत्रे िेिाटण्यात िमला होता.



लम. बिजहमिी त्याचे िेिाटि पाहहले. “हया
फफिणाऱ्या चाकामध्ये लोकािंिा बसता येईल,”
जॉजज त्यािंिा म्हणाला. “हयात बसिू उिंचावरूि
पणूज जत्रा आखण लेक लमलशगि असे
सभोवतालचे सुिंदि दृश्य लोक पाहू शकतील.”

“हे कसे शक्य आहे?” लम. बिजहम म्हणाले.
बाकीच्यािंिीही त्याला “काहीही बोलतोस..”

म्हणत वेड्यात काढले.



लम. बिजहमिी तीि वेळा त्याची
कल्पिा धडुकाविू लावली.

“वाऱ्यामळेु चक्र तुटूि त्याचे पाि
तुकडे होतील आखण लोक जलमिीवि
फेकले जातील. काहीतिी चािंगली
कल्पिा घेऊि ये,” त्यािंिी सिुावले.



हदवस भिाभि निघिू जात होते.
कुणालाच काही हटके सचुत िव्हत.े
शवेटाला लम. बिजहमिी जॉजजला चक्र
बिवण्याची पिवािगी हदली. पण त्यासाठी
त्यािंिी अट घातली की हयासाठी लागणािा
पसैा जॉजजला स्वत:च्या खिशातूि घालावा
लागेल तसेच हे चक्र जत्रचे्या उद्घाटिाच्या
हदवशी म्हणजे १ मे १८९३ ला तयाि असले
पाहहजे.



तो बँकािंकडे गेला पििंतु सगळ्यािंिी
त्याला कजज द्यायला िकाि हदला.
त्याच्या पाठीमागे कसली िुळचट
कल्पिा आहे असे म्हणत हसत होते.



जॉजजच्या मदतीसाठी लमत्र
सिसावल.े हया कामासाठी जॉजजला
चाि लाि डॉलि हवे होते. त्यासाठी
लमत्रािंिी एका धिवाि माणसाला तयाि
केल.े तेव्हा कुठे कामाला सरुुवात
झाली.

जॉजजला हया फफित्या पाळणाचक्राला
“मॉिस्टि व्हील/आकाश चक्र” असे िाव
द्यायचे होत.े पििंतु सगळ्यािंिी त्या िावाला
पविोध केला. त्याऐवजी सगळे “फेरिस
व्हील” म्हणू लागले.



जािेवािीच्या कडाक्याच्या थिंडीत िोदकाम
सरुु झाले. त्या वर्ी मागच्या अिके वर्ाजतील
निच्चािंकी तापमािाची िोंद झाली होती. सरुुिं ग
लाविू कामगािािंिा बफज फोडावा लागला.

पाया भक्कम व्हावा म्हणूि आठ
िड्डे िणल.े त्यात लसमेंटिे भिल.े
मजबतू पाया फाि महत्वाचा होता
कािण त्याला वीस लाि पौंडाचे वजि
पेलायचे होते.



पायासाठी लागणािे जड सामाि
मालगाडीिे वाहूि िेण्याचे जॉजजिे
ठिवल.े त्यासाठी तात्पिुते टे्रिचे रूळ
उभािल.े

मधल्या आसाचे वजिच
निव्वळ सत्ति टि होत.े एवढा
महाकाय स्टीलचा गोळा
ठोकण्याची ही अमेरिकेतील
पहहलीच घटिा असावी.



एकेक निमळुता त्रत्रकोण जोडूि चक्र तयाि
किायला सरुुवात केली. शवेटचा त्रत्रकोण
जोडायचा हदवस आला तेव्हा तो तिंतोतिंत
बसेल िा अशी धाकधकू सगळ्यािंच्या मिात
होती. पण आपण केलेले मापाचे गखणत
बिोबि आहे हयाची जॉजजला िात्री होती.

आखण तसेच झाले. जॉजजचे गखणत
अगदी बिोबि होत.े शवेटचा त्रत्रकोण
चपिल बसला.



जत्रा सरुु झाली पण तिीही चक्राचे
काम पणूज झाले िव्हत.े अजूि त्यावि
स्टीलचे डब्बे बसवण्याचे काम बाकी
होत.े प्रत्येक डब्ब्यात साठ लोक मावू
शकतील इतकी क्षमता होती.



१० जूिला डब्बे जोडण्याचे
काम सरुु झाल.े जेव्हा सगळे डब्बे
जोडले गेले तेव्हा ते चक्र अगदी
पाणचक्कीसाििे हदसू लागले.
अगदी तशीच पाणचक्की जी
लहािगा जॉजज तासितास भाि
हिपिू पहायचा.



२१ जूिला फेरिस व्हील जवळ
भिपिू गदी जमा झाली. जॉजजिे
भार्ण केले आखण लशटी
वाजवली

फेरिस व्हीलमध्ये पहहल्या
फेिीत बसण्याचा माि आखण
अिभुव घेण्यासाठी लोक उत्सकु
होते.



जॉजज, मागाजिेट आखण सेल एका
डब्ब्यात चढले. त्यािंच्यासोबत लशकागोचे
मेयिही चढले.

चाळीस वादकािंचा
ऑकेस्ट्रा एकत्र एका
डब्ब्यात चढला.

आखण हळूहळू ते
भले मोठे चक्र फफरू
लागले.



चक्रािे एक गोल फेिी मािली
आखण विच्या टोकाला जाऊि
थािंबले. नतथिू सभोवतालचे
मिोहािी दृश हदसत होत.े
मागाजिेटिे जॉजजचे अलभििंदि
केले. ऑकेस्ट्राच्या वादकािंिी
“अमेरिका, द ब्यटुीफुल” हया
गाण्याची धिू वाजवली. मग
पित चक्र सरुु झाल.े केस्ट्रा



जॉजजचे हे पवशाल चक्र २६४ फुट
उिंचीचे होते. आता आधनुिक फेरिस
व्हील्स हयापके्षा फकतीतिी पटीिे मोठे
असतात.

लास वेगासमधील हाय
िोलि जॉजजच्या हया पवशाल
चक्रापेक्षा दपु्पट मोठे आहे.



२०१५ साली सययूॉकज शहिात
देशातील सवाजत उिंच फेरिस व्हील/
आकाश चक्र बिवण्याचे काम सरुु
झाल.े त्याची उिंची जवळ जवळ
६०० फुट होती.

इतक्या उिंचीवरूि हदसणािे
दृश्यही तेवढेच अद्भतु हदसेल
जजतके ते जॉजजच्या पहहल्या
फेरिस व्हीलवरूि हदसले होते.

समाप्त


